Van der Linden Assuradeuren
Bijzondere Voorwaarden Collectieve
Ongevallenverzekering voor Pakkethouders
Van der Linden Alles onder één Dakpakket
Artikel 1 Begripsomschrijvingen

5.

6.

1.1 Verzekeringnemer
Degene met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig op het
polisblad is vermeld.
1.2 Verzekerde is:
Degene die als pakkethouder van een Van der Linden Alles onder één
Dak-pakket in de administratie van, Van der Linden Assuradeuren
geregistreerd staat , voldoet aan de vereisten om in aanmerking te komen
voor de collectieve ongevallenverzekering voor pakkethouders en tevens
een op naam gesteld certificaat van de collectieve Ongevallenpolis onder
nummer 4950-00001 bezit.
1.3 Ongeval
1. Onder een ongeval krachtens deze verzekering wordt verstaan: een
plotseling, onverwacht van buitenaf inwerkend geweld op het lichaam
van verzekerde waaruit rechtstreeks in een ogenblik een medisch vast
te stellen lichamelijk letsel is ontstaan.
2. Ook wordt onder een ongeval verstaan:
a. acute vergiftiging ten gevolge van het plotseling en ongewild
binnenkrijgen van gassen, dampen, vloeibare of vaste stoffen, anders
dan vergiftiging door gebruik van geneesmiddelen en anders dan het
binnenkrijgen van allergenen;
b. besmetting door ziektekiemen of een allergische reactie, indien
deze besmetting of reactie een rechtstreeks gevolg is van een
onvrijwillige val in het water of in enige andere stof, dan wel het gevolg
is van het zich daarin begeven bij een poging tot redding van mensen,
dieren of zaken;
c. het ongewild en plotseling binnenkrijgen van stoffen of voorwerpen
in het spijsverteringskanaal, de luchtwegen, de ogen of de gehoororganen waardoor inwendig letsel ontstaat, met uitzondering van het
binnendringen van ziektekiemen of allergenen;
d. verstikking, verdrinking, bevriezing, zonnesteek, hitteberoerte;
e. uitputting, verhongering, verdorsting en zonnebrand als gevolg van
onvoorziene omstandigheden;
f. wondinfectie of bloedvergiftiging door het binnendringen van
ziektekiemen in een door een gedekt ongeval ontstaan letsel;
g. complicaties of verergering van het ongevalsletsel als rechtstreeks
gevolg van eerste hulpverlening of van de door het ongeval
noodzakelijk geworden geneeskundige behandeling
h. het onopzettelijk innemen van medicijnen met een schadelijke
uitwerking door verzekerde die de leeftijd van dertien jaar nog niet
bereikt heeft
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Artikel 2 Dekkingsgebied
De verzekering is van kracht over de gehele wereld.

Artikel 3. Recht op uitkering
3.1 Recht op uitkering bij overlijden
Ingeval van overlijden van een verzekerde als rechtstreeks en uitsluitend
gevolg van een ongeval wordt een bedrag van € 3000,- uitgekeerd.
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Artikel 4 Uitsluitingen
de verzekeraar is niet tot enige uitkering verplicht terzake van:
1. Fraude
vorderingen waarbij verzekeringnemer, verzekerde of
uitkeringsgerechtigde een verkeerde voorstelling van zaken heeft
gegeven of een onware opgave heeft gedaan;
2. Opzet
ongevallen ontstaan door opzet of met goedvinden van verzekeringnemer, verzekerde of een andere bij de uitkering belanghebbende;
Dit geldt niet voor ongevallen die plaatsvinden met goedvinden van
een verzekerde, indien deze de leeftijd van dertien jaar nog niet
bereikt heeft.
3. Misdrijf
ongevallen in verband met het door verzekerde plegen van of
deelnemen aan een misdrijf of poging daartoe;
4. Waagstuk
ongevallen ten gevolge van een waagstuk waarbij verzekerde zijn
leven of lichaam roekeloos in gevaar heeft gebracht, tenzij dit
waagstuk redelijkerwijs noodzakelijk was, voor een juiste vervulling
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van zijn beroep, bij rechtmatige zelfverdediging of bij een poging
zichzelf, anderen, dieren of zaken te redden;
Psychische aandoeningen
psychische aandoeningen, van welke aard ook, tenzij deze het
rechtstreeks gevolg zijn van bij het ongeval medisch aantoonbaar
ontstaan hersenletsel;
Alcohol
ongevallen mogelijk geworden door het onder invloed zijn van
alcoholhoudende drank. Van het onder invloed zijn van alcoholhoudende drank is, in de zin van deze polis, in ieder geval sprake
indien het bloedalcoholgehalte op het moment van het ongeval 0,8
o/oo of hoger was dan wel indien het ademalcoholgehalte 350
microgram of hoger was;
Verslaving
ongevallen waarvan het ontstaan op enigerlei wijze in relatie staat tot
het gebruik van of de verslaving aan bedwelmende, opwekkende of
soortgelijke middelen, tenzij het gebruik overeenkomstig het
voorschrift van een arts geschiedt en verzekerde zich aan de
gebruiksaanwijzingen heeft gehouden;
Medische behandeling
de gevolgen van een door verzekerde ondergane medische behandeling, zonder dat er enig verband bestaat met een onder de polis
gedekt ongeval dat deze behandeling noodzakelijk maakte;
Motorrijden
a. ongevallen die een verzekerde beneden de leeftijd van 23 jaar
overkomen als bestuurder van een motorrijwiel met een cilinderinhoud
van 50 cc. of meer, dan wel, indien daarvoor een kentekenbewijs is
voorgeschreven;
b. ongevallen die een verzekerde beneden de leeftijd van 16 jaar
overkomen als bestuurder van een motorrijwiel met een cilinderinhoud
van minder dan 50 cc.
Houtbewerking
ongevallen die het gevolg zijn van het verrichten van werkzaamheden
met houtbewerkingsmachines, indien het verrichten van deze
werkzaamheden het hoofdbestanddeel vormt van de
beroepswerkzaamheden van verzekerde;
Vliegtuig
ongevallen die verband houden met het gebruik maken van een
motorvliegtuig, anders dan als passagier;
Sporten
ongevallen die het gevolg zijn van het
- maken van bergtochten over gletschers, tenzij onder leiding van een
erkende gids;
- klettern;
- deelnemen aan en training voor wedstrijden met motorrijtuigen,
motorboten en (brom- en snor)fietsen, indien in die wedstrijden het
snelheidselement overheerst;
- beoefenen van sport als (neven)beroep;
Beroepen
0ngevallen waardoor een verzekerde wordt getroffen tijdens
werkzaamheden op booreilanden en tijdens de uitoefeningvan de
volgende beroepen: circusmedewerker, classificeerder, dak-, riet- en
leidekker, duiker, gevelreiniger, glazenwasser, kermisexploitant,
sloper, uitbener, slachter, zeevarende;
Molest
Ongevallen veroorzaakt door of ontstaan uit:
gewapend conflict: onder gewapend conflict wordt verstaan elk
geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar (of
althans de een de ander), gebruikmakend van militaire
machtsmiddelen, bestrijden. Onder gewapend conflict wordt mede
verstaan het gewapend optreden van een Vredesmacht der
Verenigde Naties;
burgeroorlog: onder burgeroorlog wordt verstaan een min of meer
georganiseerde, gewelddadige strijd tussen inwoners van eenzelfde
staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat
betrokken is;
opstand: onder opstand wordt verstaan georganiseerd, gewelddadig
verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar gezag;
binnenlandse onlusten: onder binnenlandse onlusten wordt verstaan
min of meer georganiseerde, gewelddadige handelingen, op
verschillende plaatsen zich voordoend binnen een staat;
oproer: onder oproer wordt verstaan een min of meer
georganiseerde, plaatselijke, gewelddadige beweging, gericht tegen
het openbaar gezag;
muiterij: onder muiterij wordt verstaan een min of meer
georganiseerde, gewelddadige beweging van leden van enige
gewapende macht, gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld
zijn.
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Verzekeraar dient te bewijzen dat de schade is veroorzaakt door of
ontstaan uit een van de genoemde oorzaken.
Noot:
de zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities van deze
vormen van molest, vormen een onderdeel van de tekst die door het
Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te ’s- Gravenhage is gedeponeerd
15. Atoomkernreacties:
Ongevallen veroorzaakt door, optredend bij of voortvloeiend uit
atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan. Onder
atoomkernreactie is te verstaan iedere kernreactie waarbij energie
vrijkomt, zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke
radioactiviteit.
16. Aardbeving
Ongevallen ontstaan door of voortvloeiende uit aardbeving en
vulkanische uitbarsting. Hiieronder wordt verstaan ongevallen
ontstaan, hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur
nadat in of nabij de plaats waar het verzekerde zich bevindt, de
gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting zich hebben
geopenbaard, tenzij verzekerde bewijst, dat de schade niet aan een
van de genoemde verschijnselen kan worden toegeschreven

Artikel 5 Verplichting bij een ongeval
5.1 Termijn van aanmelding
Ingeval van overlijden is verzekeringnemer of begunstigde verplicht de
verzekeraar tenminste 48 uur vóór de begrafenis of de crematie hiervan in
kennis te stellen;
5.2 Verplichting van de begunstigde(n)
Ingeval van overlijden van een verzekerde ten gevolge van een ongeval
is/zijn de begunstigde(n) verplicht desgevraagd zijn/hun medewerking te
verlenen aan alle maatregelen ter vaststelling van de doodsoorzaak.
De verzekering geeft geen dekking, indien in geval van overlijden de
begunstigde(n) de in de artikelen 5.1. en5.2. genoemde verplichtingen niet
is/zijn nagekomen.

Artikel 7 Begunstiging
Ingeval van overlijden van een verzekerde als gevolg van een ongeval zal
de uitkering geschieden aan de echtgeno(o)t(e) van verzekerde dan wel
aan diens partner indien hij/zij daarmee duurzaam samenwoonde en bij
ontbreken van deze aan de erfgenamen van verzekerde.
De Staat der Nederlanden kan nimmer als begunstigde optreden.

Artikel 8 Vervaltermijn
Heeft de verzekeraar een (aanbod van) betaling gedaan bij wijze van finale
afdoening of een schade definitief afgewezen, dan kan de begunstigde dit
standpunt aanvechten binnen één jaar nadat hij hiervan op de hoogte is
gesteld. Na dit jaar vervalt ieder recht ten opzichte van de verzekeraar
terzake van die gebeurtenis.

Artikel 9. Einde van de verzekering
De verzekering eindigt: zodra verzekerde niet meer voldoet aan de
vereisten van een Van der Linden Alles onder één Dak-pakket zoals die
zijn vastgelegd in de Algemene Pakketvoorwaarden.
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